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 תש"פ  כסלו                                    בס"ד  

 

 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

       בית אל בהכפולה  ההתגלות

 שלח )על פי שיעור של הרב עזרא ביק( וי פרשת ל
 
 טו:-א בראשית ל"ה .1

ֹּאֶמר א   א -ל ְוֶשב-אֵ -ַיֲעקֹּב, קּום ֲעֵלה ֵבית-ים ֶאלק  ֹל-ַוי

ם; ַוֲעֵשה ְזֵבחַ -שָׁ ם מ  אֵ  שָׁ ְפֵני  -לָׁ ְרֲחָך מ  ְרֶאה ֵאֶליָך, ְבבָׁ ל ַהנ 

יָך ח  ו אָׁ ֹּאֶמר ַיֲעקֹּב ֶאל ב.  ֵעשָׁ ל-ַוי ּמֹו:-ֵביתֹו, ְוֶאל כָׁ   ֲאֶשר ע 

רּו ֶאת ס  ר, ֲאֶשר ְבתֹּ -הָׁ ֹלֵהי ַהֵנכָׁ יפּו  א  ַטֲהרּו, ְוַהֲחל  ְכֶכם, ְוה 

ְמֹלֵתיֶכם ה ְוַנֲעֶלה, ֵבית ג.  ש  ם -ל; ְוֶאע ֶשה-אֵ -ְונָׁקּומָׁ שָׁ

אֵ  ְזֵבַח, לָׁ י, ַבֶדֶרְך  -מ  ד  ּמָׁ י ע  י, ַוְיה  ת  רָׁ י ְביֹום צָׁ עֶֹּנה אֹּת  ל הָׁ

י ְכת  לָׁ ְתנּו ֶאל ד.  ֲאֶשר הָׁ ל-ַוי  ר  -ַיֲעקֹּב, ֵאת כָׁ ֹלֵהי ַהֵנכָׁ א 

ם, ְוֶאתֲאשֶ  ְזנֵ -ר ְביָׁדָׁ ים, ֲאֶשר ְבאָׁ מ  ם ַהְנזָׁ ְטמֹּן אֹּתָׁ יֶהם; ַוי 

ה ֵאלָׁ ם ַיֲעקֹּב, ַתַחת הָׁ ַתת   ה.  ְשֶכם-ֲאֶשר ע  י ח  עּו; ַוְיה  סָׁ ַוי 

ְדפּו, ַאֲחֵרי  -ים, ַעלק  ל-א   ֹּא רָׁ יבֹוֵתיֶהם, ְול ים ֲאֶשר ְסב  ר  ֶהעָׁ

ה ו.  ְבֵני ַיֲעקֹּב ֹּא ַיֲעקֹּב לּוזָׁ וא,   , ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ְכַנַעןַויָׁב ה 

לּוא, ה  ל:-אֵ -ֵבית ם ֲאֶשר-ְוכָׁ עָׁ ּמֹו -הָׁ ְזֵבַח,   ז.  ע  ם, מ  ֶבן שָׁ ַוי 

קֹום, אֵ  א ַלּמָׁ ְקרָׁ א    ל:-אֵ -ל ֵבית-ַוי  יו הָׁ ְגלּו ֵאלָׁ ם, נ  י שָׁ -כ 

יוק  ֹל ח  ְפֵני אָׁ ְרחֹו, מ  ה,   ח.  ים, ְבבָׁ ְבקָׁ ה ֵמיֶנֶקת ר  ת ְדבֹּרָׁ מָׁ ַותָׁ

ַתַחת ְלֵביתַות   ֵבר מ  ַאּלֹון-קָׁ א ְשמֹו, ַאּלֹון  ֵאל ַתַחת הָׁ ְקרָׁ ; ַוי 

כּות.  }פ{   בָׁ

א א   ט ֶרְך,  -ים ֶאלק  ֹל-ַוֵירָׁ ם; ַוְיבָׁ ַפַדן ֲארָׁ ַיֲעקֹּב עֹוד, ְבבֹּאֹו מ 

ֹּאֶמר י.  אֹּתֹו ְמָך ַיֲעקֹּב:ק  ֹל-לֹו א  -ַוי ֹּא  ים, ש  ְמָך  -ל ֵרא ש  קָׁ י 

י א   א -םעֹוד ַיֲעקֹּב, כ  ְקרָׁ ְהֶיה ְשֶמָך, ַוי  ֵאל י  ְשרָׁ ְשמֹו,  -ֶאתי 

ֵאל ְשרָׁ ֹּאֶמר לֹו א   יא.  י  י ֵאל ַשַדי, ְפֵרה ּוְרֵבה ק  ֹל-ַוי   ים ֲאנ 

ֶציָך   ים, ֵמֲחלָׁ כ  ֶּמךָׁ; ּוְמלָׁ ְהֶיה מ  ם, י  ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוי 

צְ -ְוֶאת יב.  ֵיֵצאּו  ם ּוְלי  הָׁ י ְלַאְברָׁ ַתת  ֶרץ, ֲאֶשר נָׁ אָׁ קהָׁ ְלָך   חָׁ

ֶרץ-יָך, ֶאֵתן ֶאתֶאְתֶננָׁה; ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶר  אָׁ יו,   יג.  הָׁ לָׁ ַוַיַעל ֵמעָׁ

קֹום, ֲאֶשרק  ֹל-א   תֹו-ים, ַבּמָׁ ֶבר א  ה,   יד.  ד  ַוַיֵצב ַיֲעקֹּב ַמֵצבָׁ

קֹום ֲאֶשר תֹו-ַבּמָׁ ֶבר א  ֶליהָׁ ֶנֶסְך,  --ד  ֶבן; ַוַיֵסְך עָׁ ַמֶצֶבת אָׁ

צֹּק עָׁ  ֶמןַוי  א ַיֲעקֹּב ֶאת טו.  ֶליהָׁ שָׁ ְקרָׁ קֹום, ֲאֶשר  שֵ -ַוי  ם ַהּמָׁ

ם א  ד   תֹו שָׁ   .ל-אֵ -ֵבית - יםק  ֹל-ֶבר א 

   :כב-י חכ" יתשברא .2

נָׁה  רָׁ ַבע; ַוֵיֶלְך, חָׁ ְבֵאר שָׁ קֹום  אי.  ַוֵיֵצא ַיֲעקֹּב, מ  ְפַּגע ַבּמָׁ ַוי 

י ם, כ  קֹום-ַויֶָׁלן שָׁ ַקח ֵמַאְבֵני ַהּמָׁ א ַהֶשֶמש, ַוי  , ַויֶָׁשם בָׁ

ְשַכב, ַבּמָׁ ְמַרֲאשֹּתָׁ  ם  בי .  קֹום ַההּואיו; ַוי  ֵנה ֻסּלָׁ ַוַיֲחֹלם, ְוה 

ֵנה ַמְלֲאֵכי   ה; ְוה  ְימָׁ מָׁ יַע ַהשָׁ ֹּאשֹו, ַמּג  ה, ְור ב ַאְרצָׁ ֻמצָׁ

ים בֹו ים ְויְֹּרד  ים, עֹּל  ֹלה  יו,   גי.  א  לָׁ ב עָׁ צָׁ ה נ  ֵנה ְיהוָׁ ְוה 

ה א   י ְיהוָׁ ֹּאַמר, ֲאנ  יָךַוי ב  ם אָׁ הָׁ ק; ֹלֵהי ַאְברָׁ ְצחָׁ , ֵואֹלֵהי י 

ֶליהָׁ הָׁ  ה שֵֹּכב עָׁ ֶרץ, ֲאֶשר ַאתָׁ ְלָך ֶאְתֶננָׁה,  --אָׁ

ה   די .  ּוְלַזְרֶעָך ֵקְדמָׁ ה וָׁ ַרְצתָׁ יָּׁמָׁ ֶרץ, ּופָׁ אָׁ יָׁה ַזְרֲעָך ַכֲעַפר הָׁ ְוהָׁ

ל ְבְרכּו ְבָך כָׁ ה; ְונ  ֶנְגבָׁ פֹּנָׁה וָׁ ה,  -ְוצָׁ מָׁ ֲאדָׁ ְשְפחֹּת הָׁ מ 

ּמָׁ  וט.  ְרֶעָךּוְבזַ  י ע  נֹּכ  ֵנה אָׁ יָך ְבכֹּל ֲאֶשרְוה  ֵתֵלְך,  -ְך, ּוְשַמְרת 

יָך, ֶאל בֹּת  ֹּאת:-ַוֲהש  ה ַהז מָׁ ֲאדָׁ ְבָך, ַעד ֲאֶשר    הָׁ ֹּא ֶאע זָׁ י, ל כ 

ם י, ֵאת ֲאֶשר-א  ית  ש  ְך-עָׁ י לָׁ ַבְרת  יַקץ ַיֲעקֹּב,   זט.  ד  ַוי 

ֵכן ֵיש ְיה ֹּאֶמר, אָׁ ְשנָׁתֹו, ַוי קֹומ  ה ַבּמָׁ ֹּא  וָׁ י, ל נֹּכ  ם ַהֶזה; ְואָׁ

י ְעת  דָׁ ֹּאַמר, ַמה זי .  יָׁ א, ַוי ירָׁ קֹום ַהֶזה:-ַוי  א, ַהּמָׁ ֵאין   נֹורָׁ

ם י א  י ם-ֶזה, כ  מָׁ ים, ְוֶזה, ַשַער ַהשָׁ ֹלה  ַוַיְשֵכם  חי.  ֵבית א 

ַקח ֶאת ֶאֶבן ֲאֶשר-ַיֲעקֹּב ַבבֶֹּקר, ַוי  יו, וַ -הָׁ ם ְמַרֲאשֹּתָׁ יֶָׁשם שָׁ

צֹּק ֶשֶמן, ַעלאֹּתָׁ  ה; ַוי  ּה-ּה, ַמֵצבָׁ ֹּאשָׁ א ֶאת טי.  ר ְקרָׁ -ַוי 

קֹום ַההּוא, ֵבית-ֵשם ם לּוז ֵשם-ַהּמָׁ יר, -ֵאל; ְואּולָׁ ע  הָׁ
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אשֹּנָׁה ר  ַדר ַיֲעקֹּב, ֶנֶדר ֵלאמֹּר: כ.  לָׁ ם  ַוי  ים -א  ֹלה  ְהֶיה א  י 

י הֹו נֹּכ  י ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר אָׁ ַרנ  י, ּוְשמָׁ ד  ּמָׁ ַתןע  י ֶלֶחם -ֵלְך, ְונָׁ ל 

ְלבֹּש כֹּל, ּוֶבֶגד ל  לֹום, ֶאל אכ.  ֶלא  י ְבשָׁ י; -ְוַשְבת  ב  ֵבית אָׁ

ים י, ֵלאֹלה  ה ל  יָׁה ְיהוָׁ ֶאֶבן הַ  בכ .  ְוהָׁ ֹּאת, ֲאֶשרְוהָׁ י  -ז ַשְמת 

ה ֶתן--ַמֵצבָׁ ים; ְוכֹּל ֲאֶשר ת  ֹלה  ְהֶיה, ֵבית א  י, ַעֵשר  -י  ל 

ְך  .ֲאַעְשֶרנּו לָׁ

 :י"ב-ל"ה,י"אבראשית  .3

י אֵ  ֶּמךָׁ  -ל שַ -ֲאנ  ְהֶיה מ  ם י  ַדי ְפֵרה ּוְרֵבה ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוי 

הָׁ  י ְלַאְברָׁ ַתת  ֶרץ ֲאֶשר נָׁ אָׁ ֶציָך ֵיֵצאּו: ְוֶאת הָׁ ים ֵמֲחלָׁ כ  ם ּוְמלָׁ

ֶרץ   אָׁ ק ְלָך ֶאְתֶננָׁה ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאֵתן ֶאת הָׁ ְצחָׁ  ּוְלי 

 :ד'-כ"ח, ג'בראשית  .4

ֵרְך אְֹּתָך ְוַיְפְרָך-ל שַ -ְואֵ  ים:  ַדי ְיבָׁ ְקַהל ַעּמ  יתָׁ ל  י  ְוַיְרֶבָך ְוהָׁ

ְשְתָך ֶאת   ְך ְלר  תָׁ ם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך א  הָׁ ְרַכת ַאְברָׁ ֶתן ְלָך ֶאת ב  ְוי 

ַתן א   ם  -ֶאֶרץ ְמגֶֻריָך ֲאֶשר נָׁ הָׁ ים ְלַאְברָׁ  ֹלה 

 :ט"ו-ל"ה, י"גבראשית  .5

י לָׁ ים -ו א  ַוַיַעל ֵמעָׁ תֹוֹלה  ֶבר א  קֹום ֲאֶשר ד  : ַוַיֵצב ַיֲעקֹּב  ַבּמָׁ

ה  תֹו ַמֵצבָׁ ֶבר א  קֹום ֲאֶשר ד  א ַיֲעקֹּב ֶאת ֵשם  ַבּמָׁ ְקרָׁ ... ַוי 

ת  ֶבר א  קֹום ֲאֶשר ד  םַהּמָׁ ים ֵבית ֵאל:  -א   ֹו שָׁ  ֹלה 

 רש"י מפרש שם  .6

 "איני יודע מה מלמדנו".  

 ביק: עזרא רב ה .7

יום של אותה התגלות קודמת. התורה רומזת  זהו הס

שאפשר לדלג ולהתעלם מכל מה שקרה בינתיים בשנים 

שיעקב היה בחרן. באופן דומה, יעקב מקים את המצבה  

החדשה לא במקום שבו הקב"ה דיבר עמו כעת, אלא  

המצבה הזו מקבילה   – אזא דיבר אליו במקום שבו הו

ירים,  אל, שאנו כבר מכ -למצבה הקודמת. השם בית

מתייחס להתגלות הראשונה, והיא ממשיכה עכשיו  

כאילו לא הופרעה מעולם. זוהי הסיבה שיעקב מאשר  

אל. כל המטרה של  -בית –מחדש את שמו של המקום 

הסיפור היא להביא אותנו, פשוטו כמשמעו, אל הנקודה  

בה יעקב עוזב את הארץ ואת יעודו כ"אב" בתחילת  ש

ק תֹו". פרשת ויצא. אנו שוב "ַבּמָׁ ֶבר א   ֹום ֲאֶשר ד 


